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 2222/22/42                                            صالح گردش محمد

 ۱آیا ما مواِد آزمایشی البراتواِر فرا زمینی ها نیستیم؟

و آن  خوریمبسیار عجیب و شگفتی بر مییک داستان آبان یشت در باب فریدون به 16الی  16در فقرات 

صتتتتورت که فریدون وی را در هوا بهپردازد، وقتیمیستتتتتایه ناهیدکشتتتتتی ران ماهر به« پااُورو  »که این

آورد. پااُورو  بعد از نیایه و وعدۀ نذور به ناهید در کنار رود رنگها،  بعد از مییک کرگس به پرواز در

ش برگردانده خانه و ستتترزمینستتتالمت بهتوستتتر اردویستتتور ناهید به ستتته روز و شتتتب که در فهتتتا بوده،

 شود.می

جا که از نیمه دوم قرن بیستتم تا امروز چنین افستانه ها نیز باور ندارم اما از آنمن آدم خرافاتی نیستتم و به

رنده( زمین و موضتتوا اجستتام و اشتتیای پرنده  بشتتقاب پها بههای فرود آمدن فرازمینیقصتته ها و داستتتان

یکی از موضتتتتتتوعات جالب و بحگ برانگیز روزنامه ها و کُتب در ستتتتتتراستتتتتتر جهان گردیده استتتتتتت، این 

که از ضتتحاا انتقام اینمایم: در دوران فریدون، شتتاه استت ورهموضتتوا را با حرس ستتیاپتی پیشتتکه می

 ایی داشتتتتهگرفت، آیا بشتتتریت آن روز از لحاا دانه و علم به آن  دی رستتتیده بودند که ستتتفینه های فهتتت

مینی ای با فرا زفها فرستاده بود؟ آیا فریدون شاه اس ورهباشند که فریدون، پااُورو  را سه روز و شب به

ر ستتکه فریدون بهحور مثال در ستتترزمینیها راب ه داشتتتته استتتت؟ اگر بشتتتریت در بعهتتتی نقاح زمین، به

ستتفینه های فهتتایی داشتتته باشتتند، پس برده استتت، به آن  دک کمال و دانه و پیشتترفت رستتیده بودند که می

گردد که تا هنوز تداوم چنان تمدن و پیشتتتتتترفتی را در هی  نق   زمین گونه چنان تمدن محو و نابود میچه

یی میان انستتان ها، نیستتت و نابود شتتده و بشتتریت شتتاهد نیستتتیم؟ آیا چنان تمدن در نتیج  کدام جنت هستتته

های علمی پشتت ستر گذاشتته استت؟ اگر چنان جنگی در کوشته بار اوج ترقی و پیشترفت را در نتیجهیک

ای هقدر گستتتتترده بوده که  تا ستتتتنب از بین رفتن ستتتتنتجامعه بشتتتتری رونما گردیده استتتتت، آیا ابعادش آن

علمی نیز شتتتتده استتتتت؟  آیا بشتتتتریت بعد از فرود آمدن از چنان اوج پیشتتتترفت و ترقی، دو باره از مر ل  

این مر له رستتتتتتیده استتتتتتت؟ آیا تمام رهنمود های فکری و عقیدتی ما در ده تا بهبدویت راهک تکاملی را پیمو

حول ادوار تاریخی توسر فرازمینی ها موجودات متفکر فهایی( حرس و برنامه ریزی نشده است؟ آیا ما 

ام که، آیا ما یکی از مواد خانستتتتتان ها با رهنمود های نا مرای فرا زمینی ها اغوا نشتتتتتده ایم؟ و بالخره این

 پبراتوار فرا زمینی ها در جهان هستی نیستیم؟

کسانی م رس نمودم که چنین موضوعات برای شان دلچسپ این داستان شگفت را با حرس سیاپتی چند به

 تحقیق و پژوهه بپردازند.چنین موارد بهاست، تا  انگیزه و تحریکی باشد،اگر بخواهند به
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